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Referat af møde i Stouby og Omegns Lokalråd  
Tirsdag den 16. februar 2010 kl. 19.00 til kl. 21.00 hos Kirsten på 

Borgergade 15, 7140 Stouby 
 

Til stede: Kirsten,  Helene, Karen, Rune, Bjørn 
 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt med punkt om dato for generalforsamling 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.  
Godkendt 
 

3. Halfesten februar 2010.  
Kuvertpris: 229,-  
d. d. 140 tilmeldte 
  

4. Orientering fra formanden. 
 

Herunder bl.a.  
• Ansøgning til Hedensted kommune om udarbejdelse af lokalplan for Stouby området. 

Ole Lyse har sørget for at Stouby stadig skal have byggegrunde. Henrik og Jørgen 
Pilegaard har bedt om udarbejdelse af lokalplan for området. Det blev aftalt at 
Kirsten afholder et møde med Pilegaard, så ønsker til lokalplan er afstemt, før møde 
med kommunen. 
 

• Stouby Multihus. 
Bo har ikke deltaget i de seneste møder. Palle opsagt. Køkkenet har ingen kontrakt. 
Der sigtes mod at slå cafeteria og halbestyrerstilling sammen. 
  

• Fundraisingmøde 1. februar. 
Mødet gik godt. Næste møde 23. februar.  
 

• Næste møde vedrørende Fundraising den 23. februar  
Emnet diskuteret. 

 
• Årsmøde i Landdistriktsrådet 3. marts. 

18 marts GF i LAG. Vigtigt at møde så mange som muligt.  
 
• Fastsættelse af dato for Generalforsamling 

13. april 2010 i Multihuset. Rune genopstiller ikke for GIF, men vil gerne fortsætte på 
kassererposten. Bjørn udtræder da han ikke længere er medlem af Skolebestyrelsen, 
men fortsætter gerne i Stouby Bladets redaktion. Der skal vælges en redaktør til 
Stouby Bladet. 
Karen, Helene og Anker på valg. 
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5. Orientering fra kassereren. 

Herunder bl.a. 
• Fastelavnsfesten 

Der var 230 deltagere. Godt arrangement. Der forventes ikke noget overskud fra 
arrangementet. 
 

6. Orientering fra Stouby Bladet og hjemmesiden. (Helene og Bjørn) 
Den nye hjemmeside er nu oppe. Helene, Kirsten, Bjørn har adgang.  Stouby Bladets 
økonomi fremsendes af Rune. 
 

7. Videredrøftelse/bearbejdelse af Lokalrådets fremtidige strategi og målsætning jf. punkt 6 fra 
Lokalrådets sidste møde.  
Rune sender et uddrag af ”Foreningshåndbogen”. På martsmødet gennemgås nuværende 
vedtægter mhp. revision. 
Punktet udsat til marts. 
 

8. Siden sidst. 
Året pris: Ingen forslag i postkassen endnu. Bestyrelsen har et begrundet forslag. 
 

9. Eventuelt.  
Intet 

 
 
Mødet slut 20.54. 
Ref.: Bjørn 
      


